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W dniu 28 grudnia 2016 minie dokładnie 100 lat od 
daty urodzin Gerarda Labudy. Z tej okazji ogłoszono na 
Pomorzu rok bieżący Rokiem tego wybitnego Uczonego, 
związanego z ośrodkiem naukowym poznańskim, pierw-
szego prezesa i z kolei prezesa honorowego odrodzo-
nej w 1989 r. po 38 latach przymusowego zawieszenia 
Polskiej Akademii Umiejętności. W dniu 12 stycznia br. 
zainaugurowano uroczyście w Wejherowie, gdzie Gerard 
Labuda uczęszczał do gimnazjum, obchody Jego Roku. 
Trzeba przypomnieć, że w pobliskim Luzinie – zgodnie 
z Jego życzeniem – został pochowany, potwierdzając  
w ten sposób swoją kaszubską tożsamość. 

Obchody składały się z dwóch części. Pierwsza, 
uroczysta, odbyła się w auli miejscowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. Jego siedziba nie jest wpraw-
dzie tym miejscem, w którym uczył się Gerard Labuda, 
ale przejęła ona tradycję Jego wejherowskiej edukacji 
i kultywuje pamięć o nim, gdy tymczasem w budynku 
szkolnym, do którego uczęszczał, mieści się dziś gimna-
zjum. Organizatorami obchodów, które trwać będą przez 
cały rok, są: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie, Komisja Kaszubska przy Stacji Naukowej PAU 
w Gdańsku oraz wymieniony już Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Wymiernym efektem tej uroczystościowej 
części było zobowiązanie władz lokalnych, miejskich  
i starościńskich, potwierdzone podpisaniem odpowied-
niego listu intencyjnego, do zbudowania obok Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, do któ-
rego Gerard Labuda przekazał swój wielki księgozbiór 
(około 26 000 vol.) oraz całe własne archiwum, „Książnicy” 

Rok Gerarda Labudy

Więcej o inauguracji Roku Profesora Gerarda Labudy można przeczytać na stronach:
www.muzeum.wejherowo.pl; www.instytutkaszubski.pl; www.kaszubi.pl; www.liceum1.pl

Zaproszenie

Jego imienia. Tę część obchodów wzbogacił wykład Pro-
fesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego pt. Gerard  
Labuda: droga z Kaszub w świat wielkiej nauki i z powrotem.

Drugą część obchodów stanowiła sesja naukowa  
w siedzibie wspomnianego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. Dano jej tytuł: Profesor Gerard 
Labuda – dokonania, idee, inspiracje. Referaty wygłosili: 
Cezary Obracht-Prondzyński (UG), Józef Borzyszkowski  
(UG i Instytut Kaszubski), Dariusz Sikorski (UAM), Jerzy 
Strzelczyk (UAM), Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szcze-
ciński i Instytut Kaszubski), Daniel Kalinowski (Akademia 
Pomorska w Słupsku i Instytut Kaszubski) i Tomasz Popke 
(Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej). 
Żywa dyskusja urozmaiciła przebieg tej drugiej części 
obchodów.

JERZY WYROZUMSKI

Inauguracja Roku Profesora Gerarda Labudy w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

Konferencja poświęcona Profesorowi Gerardowi Labudzie w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
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Fotografie: Anna Kąkol, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1121:inauguracja-roku-profesora-gaerarda-labudy-wejherowo&catid=6:aktualnoci
http://www.instytutkaszubski.pl/;%20%20http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/1199
http://www.kaszubi.pl/
http://www.liceum1.pl/
http://instytutkaszubski.republika.pl/foto/2016-01_labuda_02.pdf

	_GoBack

